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Opstellingen 28 februari
Valto 4
Aanwezig om 15:30
Dames: Esther, Hellen, Annemiek, Laura, w.a.
Heren: Marco, Hans, Michiel, Laurens, w.a.
Valto 5
Vertrekken om 19:15
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, A3
Heren: Daniël V, Laurens E, Vincent, Nick, Bart, Jesper
Mocht het nu in het seizoen gebeuren dat je een blessure op loopt of er iets anders gebeurd wat invloed
heeft op de wedstrijden, meld dit dan direct via onderstaand mail adres. Als het nu gebeurd dat jij er toch
een keer niet bent of iemand anders binnen het team, dan hopen wij dat jullie misschien eerst zelf kunnen
nadenken over een oplossing m.b.t. de invaller. Misschien weet je nog iemand te vinden die geen spelend lid
meer is maar nog wel graag een wedstrijd wilt spelen bijvoorbeeld. Bedankt voor jullie inzet!.
Bart Versteegen, Wedstrijdsecretaris Zaal, wsz@ckv-valto.nl

Zaalwacht
Zaalwacht(28(februari(2015
Hal(1
11.50%13.00
Ouder,D4
13.00%14.00
Ouder,C2
14.00%15.00
Ouder,C1
15.00%16.00
Ouder,B2
16.00%17.15
Derk

Nabeschouwingen senioren
Breedte sport
Na het verlies van 11-7 vorige week
speelde Valto 5 deze week de wedstrijd tegen DES, de nummer 2 in de poule. In een spannende wedstrijd
waarin Valto dan weer de leiding nam om hem een minuut later weer te verliezen kwam het er niet genoeg
uit. De wedstrijd werd verloren met 10-12, waar minimaal een gelijkspel op zijn plaats was.
Valto 6 speelde direct na Valto 5 en speelde ook tegen een koploper, namelijk tegen VEO. Vanaf minuut 1
besloot Valto Veo geen enkele kans te geven en zo kwam het uiteindelijk tot een 8-1 tussenstand en een 9-3
ruststand. In de tweede helft kon Veo wat terug doen, maar echt dichtbij kwamen ze nooit waardoor Valto
met 11-7 won.
Valto 7 sloot de avond in de Vreeloo af tegen koploper ODO en was er op gebrand om de 6e wedstrijd op rij
de punten in de tas te stoppen. In deze kleine derby was er uiteindelijk maar 1 team het sterkste, die met de
ervaren krachten. Valto won van een jong ODO met 11-6 en stootte door naar de 2e plek in de poule.

Nabeschouwingen jeugd
C-jeugd
VALTO C2 speelde uit tegen ALO C1. Thuis werd er met 7-11 verloren. Dit keer werden er heel wat minder
doelpunten gescoord. Halverwege de tweede helft stond het zelfs pas 2-1! VALTO wist toen nog de 2-2 te
maken, maar hierna zorgde een paar slordigheden er voor dat ALO toch de punten in Den Haag wist te
houden, 5-2. A.s. zaterdag speelt de C2 thuis tegen DKC C1. Uit werd het 3-11, dus het moet toch lukken
om het zaalseizoen met een overwinning af te sluiten?!
VALTO C3 speelde thuis tegen KVS C3. Uit werd er maar liefst met 16-3 van deze ploeg verloren. Dit keer
ging de wedstrijd gelijk op, weet niet of er een andere ploeg op het veld stond, of ze een off-day hadden of
misschien was VALTO wel gewoon goed aan het spelen?! In ieder geval wist VALTO C3 verrassend te
winnen van de ploeg die een stuk hoger in de ranglijst staat. Het werd 4-3 en dus bleven de punten in De
Lier. A.s. zaterdag speelt de C3 uit tegen Die Haghe C2 Thuis werd er met 6-8 van deze ploeg verloren.
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E-jeugd
Valto E1 speelde tegen Refleks E1. Een belangrijke wedstrijd om het kampioenschap, bij winst kon Valto
nog gelijk komen met de twee koplopers. Aan het begin van de wedstrijd ging het gelijk op maar Refleks wist
al snel uit te lopen. In de tweede helft kwam de E1 wel weer beter in haar spel maar helaas was dat te laat
om de achterstand nog recht te breien. Er werd met 8-14 verloren waardoor de E1 nu op de derde plaats
staat. Met nog 1 wedstrijd te gaan tegen Meervogels zal dit ook de uiteindelijke plaats in de poule worden.
Valto E2, E3 en E4 waren vrij. De E2 is ook aanstaande zaterdag vrij. De E3 speelde woensdagmiddag nog
wel een wedstrijd tegen Fortuna. Er werd knap gewonnen met 5-8. Aanstaande zaterdag is de E3 weer vrij.
De E4 speelt zaterdag wel een wedstrijd en wel tegen Avanti, de mede-koploper. De E4 heeft nog drie
wedstrijden te gaan en ook echt alle 6 de punten nodig om kampioen te kunnen worden. Te beginnen bij
aanstaande zaterdag dus! Valto E5 speelde thuis tegen DES. De vorige keer werd er van deze ploeg
gewonnen dus er was hoop op punten. Helaas kwam de E5 0-2 achter te staan. Door het enthousiasme van
het publiek wist de E5 de draad weer op te pakken en door 3 knappe doelpunten en goed verdedigen werd
er een 3-2 winst uit gesleept. Knap gedaan! Komende zaterdag is de E5 vrij. De E6 speelde tegen de
ongeslagen kampioen Dubbel Zes. Hoewel de E6 graag wilde winnen, zat het er vandaag niet in. Er werd
met 4-11 verloren. Komende zaterdag is de E6 vrij.
F-jeugd
Valto F1 speelde, net als vorige week, tegen KVS. Vorige week was de uitslag 11-11. Deze keer leek Valto
op de overwinning af te stevenen maar KVS vocht zich goed terug. Ook deze week bleef de strijd onbeslist:
10-10. Komende week is de F1 vrij om zich voor te bereiden op hun kampioensfeestje op zaterdag 7 maart.
Valto F2 speelde thuis tegen Dijkvogels. Met een invalspeler en een invalcoach. Durfde de vaste coach
wellicht niet tegen zijn oude club? Maar invalcoach Max wist wel raad met de F2. Zonder problemen leidde
hij het team naar een 14-1 overwinning. De F2 staat daarmee stevig op de tweede plaats. Volgende week is
de F2 vrij. De F3 was afgelopen zaterdag vrij en is dat ook komende zaterdag. De F4 was ook vrij maar
speelt a.s. zaterdag wel een wedstrijd. Met nog drie wedstrijden te gaan stevent de F4 af op het
kampioenschap. Er zijn nog minimaal 4 punten nodig om gelijk te eindigen met concurrent Sporting Trigon.
Bij 5 of 6 punten wordt de F4 alleen kampioen. De wedstrijden die nog wachten zijn tegen de onderste uit de
poule dus dit moet zeker mogelijk zijn!

Nieuws van het bestuur
Liefs uit Londen
Het is voorjaarsvakantie en hoewel het nog niet echt lente is, zijn de meeste teams wel
vrij en wordt korfbal even ingeruild voor andere leuke dingen. Iedere dag uitslapen,
buiten spelen of misschien een korte vakantie in het buitenland. Wij zijn zelf heel even
naar familie in Londen geweest, met de boot van Calais naar Dover. Een mooie overtocht van anderhalf uur,
waarin ik onder andere dit stukje kan schrijven en waarbij ik terug denk aan vorige week. Mijn stageperiode
loopt namelijk nog steeds en ik was te gast bij de activiteitencommissie.
In de zoektocht naar wat VALTO nu dé sportvereniging van het Westland moet maken, kom ik steeds meer
argumenten tegen. Een ijzersterk argument is de hoeveelheid leuke activiteiten die georganiseerd worden
door het jaar heen. Ik schrijf wel vaker dat VALTO méér dan alleen korfbal is en méér dan alleen sport. Het
is ook lol maken en elkaar beter leren kennen.
De activiteitencommissie zorgt er voor dat deze momenten er komen, van de jeugd tot de senioren. Zij
zorgen er voor dat Sinterklaas ook bij óns langs komt, dat de gehele jeugd gaat bowlen of gezellig een film
kijkt, dat het veld- en zaalseizoen goed wordt begonnen, dat kampioenen worden gehuldigd, dat de
muziekkenners zich kunnen uitleven, dat iedereen het glas kan heffen op een nieuw jaar en dat er een
geweldige einddag is. Zonder te overdrijven is dit echt een behoorlijk geregel, maar dat gaat ze goed af. Wat
ik zag is een gedreven groep mensen, een geoliede machine, met creativiteit en een juiste taakverdeling.
Met Frank, Sharon, Anita, Annemieke, Jeanette, Gertjan, Fiona en binnenkort ook Ruben een prima team,
waar we als vereniging trots op mogen zijn!
Overigens, het VALTO feest dat eens in de twee jaar wordt georganiseerd, weliswaar door een aparte
commissie, is toch veel gaver dan iedere Project X? Dat bleek afgelopen weekend maar weer!
Tenslotte, iedereen ontzettend bedankt voor het helpen bij de verkoop van potgrond aan de deur. De online
verkoop gaat overigens nog door tot 2 maart, dus mochten jullie zelf nog nodig hebben of iemand kennen
met een grote tuin? Via ckv-valto.nl/potgrondactie is nog voldoende te bestellen!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Creating
a climate
for growth

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!
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Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG
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MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

Word ambassadeur en maak korfbal Zichtbaar Sportief!
Wellicht heb je al eens gehoord van "Korfbal Zichtbaar Sportief". Het feit dat korfbal ‘fair’, sociaal en sportief
is, is iets om trots op te zijn en dit zou vooral zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt moeten worden. Het is
tenslotte de kracht van korfbal! Die zichtbaarheid wil het KNKV samen met verenigingsambassadeurs gaan
bewerkstelligen.
Verenigingsambassadeurs worden ingezet om te werken aan een veilige, sociale en sportieve
korfbalvereniging. Zij verspreiden deze boodschap binnen onze vereniging en zorgen voor voldoende
draagvlak bij de leden, ouders en andere betrokkenen. Korfbal Zichtbaar Sportief moet de sportieve waarden
en krachten van korfbal versterken, niet alleen binnen, maar ook buiten onze vereniging.
Iets voor jou?
Zet jij korfbal nog beter op de kaart? Wil jij VALTO actief steunen? Korfbal klaarstomen voor de toekomst?
Meedenken op speciale bijeenkomsten van het KNKV? Net als het nationaal team ambassadeur zijn?
Meld je aan als Zichtbaar Sportief Ambassadeur!
Kijk voor meer informatie op: http://val.to/maak-korfbal-zichtbaar-sportief en http://val.to/word-ambassadeur.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

AdFysio GigaKangoeroedag – 24 April 2015
Op vrijdagochtend 24 april 2015 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis
maken met korfbal. Meer dan 60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat
bijna 400 kleuters een GiGantische kangoeroedag gaan beleven. De
voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.
Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal
plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een
grote glimlach op ons veld te zien spelen.
Helaas kunnen we dit jaar niet beschikken over sportstudenten van het Mondriaan-College vanwege
examens.
Het projectteam is dus op zoek naar veel vrijwilligers! Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een
Valto-hart hebben, wil je
- kleuters begeleiden tijdens de spellen
- een bardienst draaien
- helpen bij het opbouwen
- dansers voor de openings-act
- informatietasjes maken
- de wacht houden bij de in-/uitgang
- of ben je social mediatijger
mail dan naar gigakangoeroedag@hotmail.com of stuur ons een appje.
Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je
hierbij alle steun bieden!
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie.
Projectteam Giga Kangoeroedag
Lieselotte Kolle 06-21204621
Marja de Jong 06-28680218
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Nieuws van de sponsorcommissie
Momenteel is de sponsorcommissie druk bezig met de Potgrondactie. Met hulp van Richard van Dasler
hebben we deze actie op poten gezet. Afgelopen woensdag en zaterdag zijn er veel kinderen langs de
deuren gegaan om potgrond en tuinaarde aan de man te brengen. De actie is daarmee al even succesvol
als de sinaasappelactie van afgelopen jaren. We hebben echter het idee dat we nog wel bekendheid en
vertrouwen moeten opbouwen en dar er voor dit jaar nog wel meer in zit. We hebben dan ook de hulp van
jullie allemaal nodig om meer aandacht te krijgen voor deze Valto actie.
Door de Bijblijver heen zien jullie verschillende leuzen/vragen om aandacht te krijgen voor de potgrondactie.
Deze zullen gedurende de week ook via Social Media naar jullie toekomen. Gebruik deze plaatjes om meer
aandacht voor onze actie te vragen bij jouw familie, vrienden,
kennissen en buren (in De Lier).
Heeft een bekende al 1 zak besteld? Wanneer met online wil
bijbestellen is dat geen probleem. Bedenk dat een
gemiddelde tuin enorm opknapt wanneer er 8 zakken
tuinaarde worden bijgestort!
Alvast bedankt voor jullie hulp!
vr gr Michiel van den Bos
Sponsorcommissie ckv-valto
www.ckv-valto.nl/potgrondactie
potgrondactie@ckv-valto.nl

Nieuws van de AC

We"gaan"weer"bowlen!""
Vrijdag%6%maart%
Met"alle"teams,"van"de"welpen"tot"en"met"de"B,"gaan"we"gezellig"bowlen"en"daarna"
eten"in"de"Villa."Kijk"op"het"volgende"schema"wanneer"je"verwacht"wordt;"hoeveel"het"
kost"en"waar"je"moet"verzamelen.%
Team%

Verzamelen%

Kosten%

Afgelopen%

F"&"Welpen"

Villa"Valto"

15:45"

5,00"€"

17:45"

D"&"E"

Villa"Valto"

16:45"

5,00€"

18:45"

B"&"C"

Bowling"

17:55"

6,00"€"

20:00++"

________________ Einde AC nieuws ____________________
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Nieuws van het JeuK

________________ Einde JeuK nieuws ___________________
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
Een nieuw interieur scoren? Maak er
dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,
van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

Nieuws van de Technische Commissie
Een rustige week!
Geniet allemaal van de vakantie!

Krokusvakantie
Van 23 februari tot 27 februari wordt er bij Valto niet getraind!
Tenzij je trainer met de TC andere afspraken heeft gemaakt.
Geniet lekker van een weekje zonder korfbal!

Zaalfinale Ahoy op 11 april 2015
Het gaat nu lopen met de kaarten. In de vrije verkoop kosten de kaarten minimaal 20 euro. Wij hebben er 25
(waarvan nu nog 15 beschikbaar). Meldt je aan ondergetekende als je mee wilt. Later kijken we dan even of
we met auto’s of een bus gaan. Daarvoor kan er dus nog wel een bedragje bijkomen.
De zaalfinale vindt plaats op 11 april a.s. en je krijgt maar liefst 3 spectaculaire wedstrijden te zien: de finale
van de A-Hoofdklasse, de kleine finale voor de korfbal league en natuurlijk de finale van de league. Kortom,
je wordt de hele middag en avond bezig gehouden. Ga jij mee? De deelnemers op dit moment:
Naam
Jan-Jaap Elenbaas
Marleen Slaman
Petra Dijkstra
Sheila Herbert
Joke van Oudheusden
Maaike Ridder
Max Hulsebosch
Vera Lagerwerf
Hans Ridder
Totaal
Over

Aantal
1
2
5
1
1
1
1
1
4
17
8

Trainingen Valto 3/4/5/6/7
Dinsdagen:
Oneven weken
(Maart 11)

19:30 Valto 3/4
20:30 Valto 5/6/7

Even weken
(Maart 3)

19:30 Valto 5/6/7
20:30 Valto 3/4

Donderdagen:
Maart

20:30: Valto 3

21:30: Valto 4

Februari

20:30: Valto 4

21:30: Valto 3

Toptrainers 5/8
Onze toptrainers gaan weer van start. Elke dinsdag gaan zij onze senioren 5-8 trainen. Hieronder het
schema:
e

Rob van der Stelt

e

Arnold Kok

e

Mark van Geest

e

Johan van der Meer

e

Bart van Muyen

1 dinsdag vd maand
2 dinsdag vd maand
3 dinsdag vd maand
4 dinsdag vd maand
5 dinsdag vd maand
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Herhaling berichten
Oefenen voor het veld
De oefenwedstrijden voor het veld zijn weer geregeld en wel op 14 en 21 maart. Check de Valto website
onder “Competitie->Wedstrijden” en scrol helemaal naar beneden. Of kijk onder “Teams” bij jouw team. Boek
ze in je agenda zodat je niet af hoeft te zeggen!
Namens de TC,
Bart van Muyen
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl
Ik denk dat onze voorzitter TC nog lekker van een weekje weg geniet. Heb paar artikeltjes herhaald – red -

______________ Einde TC nieuws ____________________
Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/

6-3-2015 16:00
13-3-2015 0:00

21-3-2015
21-3-2015 0:00
24-4-2015 8:30
20-6-2015 0:00

Bowlen met de jeugd
Trainingsweekend Senioren
HIPPIES 13 t/m 16 maart 2015 in Ermelo Dit trainingsweekend gaan we terug naar de
beginjaren van VALTO, namelijk de jaren ’60! Junioren, Senioren en overige leden die
gezellig een weekendje weg willen kunnen zich vanaf nu opgeven. Zoals de hippies al...
Potgrondactie – bezorgen
VALTO Summer Here We Come
oefenprogramma ter afscheid van de winter en ter voorbereiding op het veldseizoen
AdFysio Giga-Kangoeroe-Dag Koningsspelen
Voor alle groepen 1 en 2 van de Lierse basisscholen organiseert VALTO de GigaKangoeroe-Dag als invulling van de landelijke koningsspelen.
VALTO Einddag

Ik was erbij (4)
Dat was even wennen, dat weekje ertussenuit. Gedwongen door de carnavalsactiviteiten moest ik me elders
vermaken. En dat viel me uiteindelijk wel erg zwaar. Er werd natuurlijk wel elders met een balletje op de korf
gemikt, maar dat is echt allemaal gebeurd zonder dat ik daar aanwezig was. En als je ergens niet bij bent
geweest, dan heb je geen recht van spreken. Gelukkig kreeg ik afgelopen zaterdag wel de kans om erbij te
zijn. Maar op de één of andere manier was het toch een andere zaterdag dan de andere zaterdagen. Wel
met de oudste ouwetjes tot jongste jongeren. Met winnaars en verliezers, met net niet gered tot
overduidelijke winst, maar toch……Helaas geen kampioenen, tenminste nog niet. Bij de senioren geen
kansen. E1 heeft afgelopen zaterdag de kans in eigenhand gehad, maar helaas ging de tegenstander met
de punten aan de haal en daarmee ook richting het kampioenschap. Met een beetje geluk en enorme hulp
van de tegenstanders van KVS kan D3 door te winnen van DKC nog een taart veroveren. F1 en F4 hebben
alles in eigen hand en kunnen de toeters en bellen wel uit de kast gaan halen.
Maar ik heb toch nog wel iets meer gezien. Toeschouwers. Niet veel, maar ze waren er wel. Trouwe
metgezellen van de speelsters en spelers, vriendelijke ouders …. Er waren natuurlijk ook begeleiders van de
teams, coaches, trainers en scheidsrechters. En omdat ik er toch was heb ik ook eens naar deze mensen
gekeken. Ik had de tijd om rustig alles op me in te laten werken. Mijn indrukken wil ik jullie niet onthouden in
de hoop dat jullie in de laatste weken van de zaalcompetitie ook eens om je heen wilt kijken om te zien of ik
de waarheid heb opgeschreven.
De onvermoeibare, steeds maar weer heen en weer rennende jonge kinderen. Pret om alles wat ze doen.
Hier en daar eens door het veld lopen, een balletje trappen in plaats van gooien. Een enkeling probeert wat
drinken of eten los te peuteren. De kinderen die begeleid worden door grootouders winnen daarbij op alle
punten.
De wat oudere kinderen lopen en rennen beduidend minder, zowel binnen als buiten het veld. Zij zeulen met
zware tassen alsof ze van plan zijn tot volgende week zaterdag in de sporthal te overnachten. Maar ze zijn
er altijd en pikken hier en daar nog een extra wedstrijdje mee als er ergens een speler ontbreekt.
De nog wat oudere kinderen besteden heel veel tijd aan overleg, vooral met elkaar. Dat is één van de zeer
waardevolle aspecten van de korfbalsport.
De jongere senioren vallen overal tussen in. Zijn steeds op zoek naar zich zelf. Dat moet eenvoudig op te
lossen zijn als alle trainers dat één keer duidelijk uitleggen op de altijd druk bezochte trainingsavonden.
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Telefoon

UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

De oudere senioren die blij zijn als er meer spelers opgeroepen zijn dan de 8 die minimaal nodig zijn om aan
de wedstrijd te beginnen. Het lijkt er op dat ‘Scheids,,,,Wissel’ nog de enige woorden zijn die ze altijd
weten….
Maar….ik heb ook de ouder gezien die tijdens de wedstrijd van zijn kind uitsluitend en alleen in de weer is
geweest met zijn blijkbaar niet uit te zetten telefoon…..Die niets, maar dan ook niets gezien heeft van de
wedstrijd. Waarschijnlijk had hij autodienst (want hij kwam niet uit De Lier, althans To kent hem niet). Ik hoop
van harte dat die mijnheer de website van de Antilopen op zijn mobiel weet te vinden…..; kan hij altijd nog
nakijken wat de eindstand was.
Die ga ik niet verklappen.
To Val

Wedstrijdverslagen
Valto 6 – Veo 6
Valto 6 is de laatste weken aardig op stoom. Twee weken geleden
werd er goede zaken gedaan bij Fiks, door daar met 10-8 te
winnen. Gekeken naar de stand was het daardoor zelfs nog
mogelijk om kampioen te worden, heel klein kansje, maar toch.
Vandaag moest er dan wel gewonnen worden van de huidige
koploper VEO. In de uitwedstrijd verloren we met 12-6, dus we
wisten dat het lastig zou worden. Tevens misten we 7 spelers door
uiteenlopende redenen. Gelukkig waren Vincent, Ryanne en
Mariska bereid om mee te doen.
Van te voren werd besproken wat de tactiek zou worden en werden
de volgende vakken geformeerd.
Marije, Ryanne, Vincent en Ruud in de aanval, Petra, Ria, GJ en
Frank in de verdediging.
Waar VEO veel kansen miste, moest Valto even op gang komen en
nam een 5-0 voorsprong. Door de kansen goed te benutten, liep Valto uit naar een 9-3 voorsprong met de
rust. De vergelijking met de wedstrijd tegen Fiks kwam terug, toen stond er namelijk een 8-3 ruststand op de
borden.
In de rust werd besproken om het net als tegen Fiks uit te spelen, dus rustig blijven spelen en blijven
knokken.
De 2e helft kwam Mariska erin voor Ryanne en bij VEO werden er ook nieuwe krachten ingebracht.
Door die wissels kreeg Valto het aanvallend wat moeilijker, maar verdedigend bleef het goed staan.
Hierdoor kwam VEO nog wel wat terug, maar Ruud scoorde vlak voor tijd de 11-7, waardoor de wedstrijd
gespeeld was. Scores Ruud 3x, Ria, Petra en Vincent 2x, Marije en Frank 1x
Mariska, Ryanne en Vincent bedankt voor het reserve zitten en spelen.
Tijdens het typen van dit stukje heb ik de stand opgezocht, helaas heeft Pernix gewonnen van Fiks, dus het
kampioenschap is uitgesloten.

Valto 7 tegen de ongeslagen kampioen
Ergens ver terug in de tijd, in 2014, speelde Valto 7 tegen ODO 7. Deze wedstrijd werd toen nipt verloren
met 10-9. Valto had hier nog steeds de balen van. ODO was dat inmiddels allang weer vergeten. Zij hadden
immers alle wedstrijden deze competitie gewonnen en waren op die manier ongeslagen kampioen
geworden. Ook dat wrong natuurlijk bij Valto waardoor de strijdlust des te groter was. Op de valreep werden
de shirts van de heren overgehaald uit Maassluis waardoor de wedstrijd op tijd kon beginnen.
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Valto startte met een voorsprong van, jawel, 1-0. Met rust werd er echter tegen een achterstand van 3-4
aangekeken. Dat het een lastige tegenstander was, was duidelijk. Ze sprongen er veel tussen, waren fysiek
en speelde sneller dan wat wij doen. Het advies was dan ook: eigen tempo spelen en doe af en toe eens
een schijngooi. Deze aanwijzing van Peter liet hij samen met dochter Lisa in de tweede helft even goed zien
wat in een prachtige doorloop uit de ruimte voor Lisa resulteerde. De eerste 4 doelpunten in de tweede helft
waren in ieder geval voor Valto waardoor we op een voorsprong van 7-4 kwamen. Er stonden toen echter
nog 20 minuten op de klok dus het was nog geen gelopen race. Hoe het score-verloop verder exact ging,
ben ik even kwijt maar wij wisten in ieder geval verder uit te lopen tot een uiteindelijk verschil van 5
doelpunten: 11-6 was de einduitslag. De ongeslagen kampioen is hierdoor niet meer ongeslagen en wij
konden met een tevreden gevoel het veld verlaten! Publiek bedankt voor jullie aanwezigheid, we hebben nog
nooit zo'n sterke bank gehad!

Valto E1- Refleks E1
De 1e helft was erg lastig en konden we geen grip krijgen op de wedstrijd en liepen we achter de feiten
aan.
Sanne R. had een nogal ruwe tegenstander en moest helaas worden gewisseld. Met 3-8 gingen we de rust
in.
Na een goede peptalk van Michiel en Pieter ging het de 2e helft een stuk beter. Beide teams scoorde bijna
evenveel
en ondanks de achterstand van de 1e helft werd er tot het eind toe gevochten om de bal. Eindstand 8-14.
Al met al, heeft iedereen goed zijn best gedaan en was Refleks vandaag gewoon een maatje te groot voor
ons.
Groeten, Niels en Cor

Valto F1 - KVS F1
Vorige week hebben wij ook tegen KVS gespeeld. Toen werd het 11-11. Dus het belooft nu weer een
spannende wedstrijd te worden. Nu missen we ook nog ééns Tim en Renske door de vakantie. Maar we
hadden nu Kees Mosterd als invaller van de F3. We hadden er zin in en we begonnen voortvarend. We
stonden zo voor met 2-1 voor Valto. Daarna kreeg KVS een strafworp maar die miste ze. De tegenstander
stond ook tegen de paal rondjes te draaien, maar dat mag niet! Dus kregen wij een vrije bal. We waren
lekker aan het rond spelen en er werd goed verdedigd en we gingen rusten met 5-2. Je zou zeggen niks
aan de hand! KBS kreeg de super speler erbij, dus we moesten even schakelen in de verdediging. Maar
daarna kwamen ze dichter bij en van de mooie voorsprong werd het 8-8. De spanning was te snijden. Mieke
kreeg een hand in het gezicht met een bloed neus als gevolg. Het stopte niet gelijk met bloeden, maar ze
stond te trappelen om er weer in te mogen, maar dat lukte niet meer. Toen werd het 9-8 en nu KVS weer
met 9-9. Wij hadden soms 4 kansen nodig en hun soms maar 1. En het werd 9-10 voor KVS en uiteindelijk
werd het toch op het nippertje 10-10. Met dank aan de invaller Kees Mosterd die meer als een verdiende
wedstrijd heeft gepeeld. We hebben dit binnen seizoen weer prima groei mee gemaakt met z’n allen en het
resultaat mag er wezen. Weer kampioen en nu hebben we nog een wedstrijd om nog revanche te nemen op
Veo F1 op 7-03. Dit was de enigste wedstrijd die we toen verloren. Dit hadden we natuurlijk niet bereikt
zonder de coaches Marco en Nikki en de trainers niet te vergeten!
Marco en Milan Lansbergen
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